
DET HUMANISTISKE FAKULTET 
 
RETNINGSLINJER FOR OPPFØLGING AV SYKMELDTE  
 
 
Det vises til den skjematiske sykefraværsrutinen som er utarbeidet av personalavdelingen ved UiB. 
(personaladministrasjon – sykefravær – sykefraværsrutine) Retningslinjene som er utarbeidet for HF 
supplerer innholdet i dette skjemaet og gir en nærmere avklaring av arbeidsfordelingen mellom 
institutt/senter og fakultetet. Se også www.nav.no sin informasjonsside om oppfølging sykmeldte.  
 
Arbeidsgiveransvaret ligger i utgangspunktet til den enhet hvor arbeidstaker er tilsatt. Dette betyr at 
det er institutt/senter/fakultetsadministrasjon (grunnenheten) som er ansvarlig for å gjennomføre 
oppfølgingssamtaler og dialogmøter. I tillegg er enheten ansvarlig for å dekke ev. utgifter for 
tilrettelegging av arbeidsplassen/arbeidet slik at den sykmeldte kan komme tilbake igjen i arbeid. Ved 
større kostnader kan det søkes om støtte fra fakultetet eller fra Nav. Det er også grunnenheten som 
rapporterer til Nav 
 
 
Innen 4 uker 
Grunnenheten gjennomfører oppfølgingssamtaler og utarbeider oppfølgingsplan innen 4 ukers 
sykmelding. Oppfølgingsplanen sendes til sykmelder (ev. ved hjelp av arbeidstaker), kopi sendes 
dokumentsenter 5 som arkiverer den i ePhorte og legger kopi til Bedriftshelsetjenesten. Det bør 
allerede på dette tidspunktet vurderes om sykmelder (dersom arbeidstaker ikke motsetter seg dette) 
skal innkalles til et ev. dialogmøte. 
 
 
Innen 7 uker 
Senest etter 7 uker skal dialogmøte 1 gjennomføres. Bedriftshelsetjenesten skal innkalles, 
kontaktperson er bedriftssykepleier. Sykmelder kan innkalles dersom dette er hensiktsmessig og avtalt 
med arbeidstaker. Møtet kan også gjennomføres på sykmelder sitt kontor. 
 
Det skal utarbeides referat fra dialogmøtet som skal sendes dokumentsenter 5 for arkivering i 
ePhorte. Referatet skal i utgangspunktet være et vanlig tekstreferat, men i de enkleste sakene kan 
utarbeidet skjema nyttes. Dette skjemaet er sendt ut til enhetene.  
 
 
Innen 9 uker  
Senest ved 9 uker sykmelding skal referat fra dialogmøte 1, oppfølgingsplan og et rapportskjema 
sendes direkte fra grunnenheten til Nav. Det er også viktig at dokumentene arkiveres i ePhorte. Dette 
gjøres ved at grunnenheten skanner dem og legger kopi til 2190 (POA) eller så kan grunnenheten 
sende dokumentene til dokumentsenter 5. Oppfølgingsplan og referat fra dialogmøte sendes med 
egen forside for oppfølgingsplan. Rapportskjema sendes med egen forside for dette skjemaet. 
Forsidene er unik for hver enkelt arbeidstaker og er tilpasset Nav sin skanning av innkomne 
dokumenter. Dersom rapport ikke sendes senest etter 9 uker sykmelding, vil arbeidsgiver bli ilagt et 
overtredelsesgebyr (6 rettsgebyr p.t. kr 5160). Fakultetet mottar et varsel fra Nav før gebyr ilegges. 
Dette vil bli formidlet videre til grunnenhetene.  
 
 
Ved 26 ukers sykmelding 
Nav innkaller fortsatt til dialogmøte 2 ved 26 uker sykmelding, men arbeidsgiver eller arbeidstaker 
kan ta kontakt med Nav og be om et tidligere møte. Disse møtene arrangeres vanligvis på Nav-
kontoret eller hos sykmelder. Deltakere på møtet med Nav skal være arbeidstaker og representant for 
arbeidsgiver. Nav bestemmer om sykmelder eller annet helsepersonell skal være tilstede. Det er 
sentralt i dette møtet å kunne redegjøre for den tilretteleggingen som er prøvd, og hvilken effekt 
dette har hatt.  
 
 
 



 
 
Dialogmøte 3 
Ved behov eller etter forespørsel fra arbeidstaker, arbeidsgiver og/eller sykmelder skal Nav avholde et 
dialogmøte 3. Aktuelt tidspunkt vil være i perioden mellom 26 uker og 52 ukers sykmelding. 
 
 
Selv om det er grunnenhetene som i utgangspunktet utfører de aktiviteter som vi som arbeidsgiver er 
forpliktet til når det gjelder oppfølging av sykmeldte, vil fakultetet kunne bistå enhetene med 
rådgivning og nødvendig hjelp. I noen tilfeller vil det være nødvendig å løfte saken opp et nivå for å 
finne gode løsninger for å få den sykmeldte tilbake igjen i arbeid.  
 
Fakultetet vil fortsatt håndtere oversendelse til Nav av søknader om tilretteleggingstilskudd fordi 
fakultetet i disse sakene skal gi en muntlig varsling til Nav arbeidslivssenteret før oversendelse. Slike 
søknader utarbeides av grunnenheten i samarbeid med fakultetet. 
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